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Specialeafhandlinger i musikterapi

Stine Lindahl Jacobsen (juni 2006) Musikterapi som assessment af spe-
cifikke forældrekompetencer

Espen Lillebø (juni 2006) En fenomenologisk undersøkelse av musikk i
fengsel og frihet som musikkterapeutisk praksis – og dets innflytelse på
fire tidligere innsatte sin rehabiliteringsprocess

Chris Lykkegaard (august 2006) Musik i kroppen. Om musik, krop og be-
vægelse i musikterapi med personer med erhvervet hjerneskade

Lise Laursen (august 2006) Stemning. Om ubevidst kommunikation i mu-
sikterapi med uhelbredeligt syge

Som nævnt i sidste udgave er der en lang række specialer på vej. Disse specialer
bliver de sidste i den gamle, kendte stil og med et omfang på op til 100 sider.
Universitetsreformen påvirker også specialet, som fremover mere får karakter
af et ’kandidatprojekt’, altså en udvidet projektrapport (omfang 35-70 sider),
som skal kunne færdiggøres på det normerede semester!

Publicerede forskningsartikler og andre relevante
udgivelser af danske forskere

Jeg har ikke modtaget nogen indvendinger imod at udelade AAU-forskernes
engelsk-sprogede artikler, bøger og bogkapitler af denne liste. De kan
som nævnt løbende findes i databasen Videnbase Nordjylland (VBN:
www.vbn.aau.dk).

Jeg vil dog fortsat informere om artikler, kapitler og bøger på dansk – natur-
ligvis også tekster forfattet af andre end AAU-ansatte forskere (også når de er
på engelsk). Og netop sådan en er kommet til mit kendskab:
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Svansdottir, Helga & J. Snaedal (2006) Music therapy in moderate and
severe dementia of Alzheimer’s type: a case-control study. International
Psychogeriatrics : page 1 of 9 C 2006 International Psychogeriatric Asso-
ciation doi:10.1017/S1041610206003206

Snaedal skriver:

“H.B.S. organized and conducted the music therapy in the groups.
J.S. was the supervisor of H.B.S., organized the study and had the
clinical responsibility. Both contributed to writing the manuscript
but J.S. wrote the final version as well as the revision after the first
author’s death.” Æret være Helgas minde.

Nye ph.d.projekter

Forskerskolen på AAU har optaget en ny dansk ph.d.studerende med fuldt
stipendium. Bolette Daniels Becks projekt hedder The Impact of Guided
Music and Imagery on Coping, Quality of Life, and Hope in Traumatized Re-
fugees – An Outcome Study.

Man kan læse nærmere om projektet på forskerskolens hjemmeside (NB lin-
ket vil snarest blive ændret pga de ændrede institutforhold, se nedenfor).
http://www.musikterapi.aau.dk/Engelsk%20forskerskole/Index.htm

Nye forsknings- og dokumentationsprojekter

Ingen nye forskningsprojekter denne gang. Men: I forbindelse med en præsen-
tation af AAUs musikterapiforskning for Den Obelske Familiefond 1.9. udar-
bejdede jeg en oversigt over igangværende og kommende forskningsprojekter.
Denne oversigt omtaler 14 forskellige projekter – foruden de p.t. 12 forsk-
ningsprojekter, som er i gang på Forskerskolen. Interesserede kan få oversigten
tilsendt ved at sende mig en mail.

Evt. relevante udgivelser fra udlandet

Dileo & Bradt (2005) Medical Music Therapy. A Meta-analysis & Agenda
for Future Research . Cherry Hill NJ: Jeffrey Books
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Den hidtil mest omfattende meta-analyse af kvantitativ forskning i musik-
terapiens effekt inden for følgende medicinske områder: Kirurgi – Kardiolo-
gi/ Intensivbehandling – Kræft/Terminal sygdom/HIV – Fosterproblemer –
For tidligt fødte børn – Obstetrik/Gynækologi – Pædiatri – Rehabilitering –
Alzheimer/Demens – Tandpleje – Almen medicin.

Evt. relevante danske udgivelse inden for andre, be-
sl�gtede fagomr�ader

Mette Friderichsen (2006) Musikkens Kraft. Specialpædagogik Årg. 26(1):
19-21

Andet

Siden sidst er Inge Nygaard Pedersen blevet udnævnt til professor! Hendes
tiltrædelsesforelæsning Musikterapeutens disciplinerede subjektivitet. Lyttepo-
sitioner og overføringsforhold i forskellige kontakt- og kommunikationsniveauer
i arbejde med psykiatriske patienter (8.9.) vil blive publiceret i en redigeret ud-
gave i et kommende nummer af psykologitidsskriftet psyke & logos med temaet
“Musik og psykologi”. Dette temanummer vil indeholde en del musikterapiar-
tikler og forventes at udkomme sommeren 2007.

Efter institutskiftet er musikterapis nye hjemmeside gradvist blevet opdateret
– se: www.musikterapi.aau.dk

Kontakt vedr. denne rubrik: lobo@hum.aau.dk
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